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ــه مکتبمــان )اســام محمــدی  ــم ک ــی شــروع کن ــد از جای بگذاری
ــد  ــدود بودن ــه مع ــی ک ــان جای ــد، از هم ــروع ش ــا ش ص(از آنج
ــام  ــه اس ــی کلم ــای واقع ــه معن ــان ب ــی هرکدامش ــلمانان ول مس
ــد  ــی ش ــه مســلمان م ــه هرک ــی ک ــان جای ــد، از هم ــناس بودن ش
ــاب  ــه او را از منج ــذارد ک ــی میگ ــه صراط ــا ب ــت دارد پ میدانس
ــت،  ــون میدانس ــرد. چ ــروی میب ــوی اخ ــعادت دنی ــه س ــوی ب دنی
شــکنجه را تــاب مــی آورد؛ چــون اســام شــناس شــده بــود بــرای 
ــرده  ــت را درک ک ــاط عدال ــط بس ــون بس ــد. چ ــش میجنگی مکتب
بــود، چــون مدینــه فاضلــه اش را درک کــرده بــود، برای ســاختنش 
بــه شــکنجه کــه هیــچ، خــون بــه عنــوان بهــا میپرداخــت. و ایــن 
ــه او  ــام را ب ــه اس ــود ک ــاده ب ــاق افت ــت اتف ــه آن عل ــه اش ب هم
ــانی در آن  ــه کس ــود ک ــت ب ــن عل ــه ای ــد، ب ــرده بودن ــل نک تحمی
ــد و  جامعــه گفتمــان در ســطح فهــم عمــوم را تبلیــغ کــرده بودن
کســی کــه پــا بــه ایــن راه میگذاشــت بــه خاطــر فهــم آن مقــداری 
ــود و مصداقــا چــون عطــر و  ــود کــه آن را درک کــرده ب از دیــن ب
بــوی عدالــت بــه مذاقــش خــوش آمــده بــود وچــون بــه آن ســطح 
ــختی  ــت، س ــن اس ــه اش دی ــن هم ــه دی ــود ک ــیده ب از درک رس
ــه کــه امــت خمینــی)ره(  ــه جــان میخریــد همــان گون جهــاد را ب
ــالها  ــت س ــد از گذش ــش بع ــه مدعیان ــه ک ــان گون ــد، هم پذیرفتن
ــود،  ــده ب ــات ش ــان اثب ــب برایش ــون مکت ــد چ ــتاده ان ــوز ایس هن
چــون مجاهدانــی بــرای گفتمــان ســازی مکتــب از جانشــان 
ــد و ایــن فعــل "بودنــد" واقعــا "بودنــد" اســت. مایــه گذاشــته بودن

و امــا بعــد از آنهــا مــا چــه کردیــم؟ اســاممان را کنســرو کردیــم 
ــس  ــته و مگ ــم و نشس ــته ای ــاز گذاش ــاق ب ــان را چارت و در دکانم
میپرانیــم. بعضــی وقتهــا هــم کــه حوصلــه مــان ســر میــرود یقــه ی 
یکــی دو نفــر را میگیریــم و بــه زور کنســروش میدهیــم و خودمــان 
را بــه کوچــه ی علــی چــپ میزنیــم کــه نبینیــم چطــور کنســرومان 
را پــس میزننــد. بله....اســام را میخواهیــم بــه زور بــه خــورد جامعه 
مــان بدهیــم و هــی بــر ســرخود میزنیــم کــه چــرا فســاد در جامعــه 
ــد  ــان مفس ــه ف ــتمان ب ــه دس ــال ک ــده، ح ــاد ش ــدر زی ــان آنق م
ــه  ــم ک ــان میتازی ــه م ــه جامع ــه جــوره ب اقتصــادی نمیرســد، هم
چــرا دو تــا تــار مــو)دو تــا کــه چــه عــرض کنــم( از روســری یــک 
ــده و چــرا مانتــوی فــان خانــم چهــار ســانت  خانمــی بیــرون مان
از معیــار هــای نمیدانــم از کجــا آمــده ی مــا باالتــر یــا پاییــن تــر 
اســت. و هــرروز کــه میگــذرد مشــتریان ایــن اســام کنســرو شــده 
ی مــا کمتــر میشــوند کــه بیشــتر نمیشــوند و بالتبــع مــا فشــارمان 
را بــر جامعــه بیشــتر میکنیــم و اصــا یــک نگاهــی هــم بــه بازخورد 
رفتــار درســت یــا اشــتباهمان نمیکنیــم و هــی بــه خودمــان تلقیــن 
میکنیــم کــه مــا فقــط مامــور بــه وظیفــه ایــم و مامــور بــه نتیجــه 
نیســتیم؛ آخــر چــه کســی میتوانــد چنیــن حرفــی بزنــد و بــه نظــام 
حکمــت و عدالــت کــه ســنت خداســت ایمــان داشــته باشــد. نکتــه 
ــور نیســتیم  ــان مجب ــه م ــام وظیف ــرای انج ــا ب ــه م ــن اســت ک ای
ــت  ــی وق ــم، خیل ــان رســید انجــام دهی ــه فکرم ــه ب هــرکاری را ک
هــا امــر بــه معــروف نکــردن از بــد امــر بــه معــروف کــردن اولــی 
تــر اســت. مصداقــا اگــر کســی کــه  میخواهــد درختــی را هــرس 
کنــد دانســته یــا ندانســته ایــن کار را اشــتباه انجــام دهــد یعنــی 
ایــن کار او طبــق اصــول باغبانــی نباشــد .شــایداین هــرس کــردن 
ــر  ــه از روی خی ــی ک ــن عمل ــاید ای ــد. ش ــس  بده ــه ی عک نتیج
ــود. ــت بش ــدن درخ ــک ش ــب خش ــه موج ــام گرفت ــی انج خواه

ــه  ــیده ک ــی رس ــه جای ــا ب ــی م ــور دل ــه ک ــت ک ــر آن اس و جالبت
اصــا فســاد هــای دربــاری دولتیــان و مرفهــان را نمیبینیــم و بــه 
جــای آنکــه در برابــر ظلــم و بــی عدالتــی قــد علــم کنیــم، مثــل 
نابخردانــی کــه فقــط تــا نــوک بینیشــان را میبیننــد گیــر داده ایــم 
ــی کاری  ــل ب ــه دلی ــری خواهرانمان)ب ــه از روس ــی ک ــار موی ــه ت ب
و بــد کاری فرهنگــی مــا(، ســهوا بیــرون مانده.کــی و کجــا مــا در 
ــه  ــدی جامع ــر آن اســام محم ــا عط ــم ت ــاز کردی آن کنســرو را ب
ــی،  ــهید آوین ــل ش ــم مث ــا آمدی ــا م ــد؟ کج ــت کن ــان را سرمس م
ــب و  ــای دیگــر مکت ــی ه ــل شــهید بهشــتی و مطهــری و خیل مث
ــم. ــل کنی ــه گفتمــان تبدی ــی ب هــدف مکتبمــان را در ســطح عال

و اما اگر مکتب 
اثبات شود...

بايد بسيجيان جهان اسالم در فكر اجياد حكومت بزرگ اسالمى باشند 
و اين شدىن است، چرا كه بسيج تنها منحصر به ايران اسالمى نيست، بايد 

هسته هاى مقاومت را در متامى جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب 
ايستاد. مشا در جنگ حتميلى نشان داديد كه با مديريت صحيح و خوب مى 
توان اسالم را فاتح جهان منود. مشا بايد بدانيد كه كارتان به پايان نرسيده، 

انقالب اسالمى در جهان نيازمند فداكاريهاى مشاست.
پیام امام مخینی »ره« به مناسبت تشکیل بسیج مستضعفان

مسئول مورد نظر در سر مقاله
دسترس نمیباشد!!!!

اوائــل مهــر خوابــگاه هفــت 
تیــر...

باشــگاه مجموعــه آفتــاب خوابــگاه  هفــت 
تیــر پــر بــود از دانشــجویانی کــه متقاضــی 
ــه  ــم ریخت ــه ه ــد. اوضــاع ب ــگاه بودن خواب
اســت و همــه منتظرنــد کــه خوابــگاه بــه 
آنهــا تعلــق بگیــرد امــا تــا اتمــام ثبــت نــام 
ورودی هــا بایــد صبــر میکردنــد .هــر روز 
عــده ای جلــو سربرســتی تجمــع میکننــد 
تــا هــم خبــر بگیرنــد و هــم موضوعشــان 
ــد. ــگاه در میــان بگذارن ــا مســؤل خواب را ب

خبــر هــا حاکــی از آن بــود کــه بعضــی از 
دانشــجویان خوابــگاه ملکــی گرفتــه انــد...

امــا چطور؟؟؟چــرا پــس هنــوز بساطشــان 
کنــار بقیــه اســت؟؟؟؟

چنــد روز بعــد کــم کــم ورودی هــای 92 
خوابــگاه ملکــی گرفتنــد.

ــراد  ــدادی از اف ــد تع ــا میگوین ــی ه بعض
ــد . ــه ان ــگاه گرفت ــم خواب ــنواتی ه س

ولی مگر میشود؟؟؟؟
ــت  ــن دس ــواالتی از ای ــا س ــه ه ــن بچ بی
ــرای  ــود ب ــی میش ــت و مدخل ــرح اس مط
تــراوش ســواالت دیگــر. بــه همیــن دلیــل 
ــروم  تصمیــم میگیــرم بیــن دانشــجویان ب
ــی  ــا در فرصت ــم ت ــان را بپرس و سواالتش
مناســب بــا یــک مســؤل در میــان بگــذارم.

ــا را  ــن آنه ــاد میشــوند بنابرای ســواالت زی
تقســیم بنــدی و مهــم ترینهــا را انتخــاب 

ــم. میکن
ــد  ــن ســواالت را از چــه کســی بای ــا ای ام

ــید؟؟؟ پرس
هــر کســی باشــد قبلــش بایــد وقــت 

!!! بگیــرم 
اینکــه مشــخص اســت ســواالت را بایــد از 
یــک کارشــناس امــور دانشــجویی بپرســم.

امــور   بعــد  وقــت  چنــد 
. . . یی نشــجو ا د

ــروع  ــول ش ــری از مس ــت گی ــه وق پروس
میشــود!!!!!

بــاال  دانشــجویی  امــور  هــای  پلــه  از 
اتــاق  جلــوی  زیــادی  افــراد  میــروم 
مســؤل خوابگاهــا جمــع شــده انــد . مــن 

ــنی  ــر احس ــای دکت ــاق آق ــمت ات ــه س ب
ــروم... می

ــه  ــوع را ک ــوم موض ــم و وارد میش در میزن
ــه  ــی ب ــه وقت ــم ک ــردم میخواه ــرح ک مط

ــد .... ــن بدهن م
میگوینــد بــا دکتــر صحبــت میکننــد 

خبــرش را بعــدا بایــد بگیــرم...
چند روز بعد...

ـ با دکتر صحبت کردید؟
-- دکتــر اصــا اآلن وقــت ماقــات ندارنــد 

چنــد روز دیگــر بیاییــد....
ــدارد چنــد  ــم اشــکالی ن ــا خــودم میگوی ب

ــم... ــاره مــی آی وقــت دیگــر دوب
یک هفته بعد...

ــخص  ــان مش ــه ش ــوز برنام ــر هن -- دکت
ــان را ننوشــته  ــی ش ــای خال نیســت وقته

ــد ... ان
هفته بعد...

صحبــت  جالــی  خانــم  بــا  --برویــد 
کنیــد...

خانــم جالــی ســواالت را میبیننــد و 
میگوینــد کــه بهتــر اســت از خــود دکتــر 

ــوند... ــیده ش برس
چند وقت بعد...

--دکتــر هنــوز مشــغول جابــه جــا کــردن 
ــه بچــه  ــاق  ب ــر دادن ات ــا و درگی بچــه ه

هــا هســتند برویــد آبــان مــاه بیاییــد.
هفتم -هشتم آبان...   

--دکتر گفته اند مصاحبه نمیکنند!!!!!!
کــم مانــده بــود شــاخ دربیــاورم ایــن همــه 

رفــت و آمــد....
بپرســیدم  فقــط  ناامیــد شــدم  دیگــر 
جــواب  حداقــل  چطــور؟؟؟  خصوصــی 

ســوالت رو بــه مــن بدهنــد ؟؟؟
گفتند که با دکتر صحبت میکنند...

ــذرد و  ــاه میگ ــدود دو م ــاق ح ــن اتف از ای
ــوال  ــد س ــواب چن ــن ج ــرای گرفت ــن ب م
ــور دانشــجویی را  ــا مســیر ام ــاده روزه س

ــردم !!! ــر ک مت
اینهــا را گفتــم نــه بــه خاطــر اینکــه بگویم 
مــن هــم نماینــده شــما هســتم و موضــوع 
ــم کنــم و آن را دســتاویزی  خوابــگاه را َعلَ
ــه  ــم بلک ــرار ده ــود ق ــات خ ــرای مطالب ب
اساســی  نــکات  متــن  ایــن  از  غــرض 
ــم  ــه میخواه ــه در ادام ــت ک ــری اس دیگ

ــم ... بگوی
اینکــه آیــا ســؤال کــردن جــزء حقــوق مــا 

؟ ؟ نیست؟
اصــا اگــر دانشــجویی بخواهــد از مســؤلی 
در دانشــگاه ســوالی کنــد امکانــش وجــود 

دارد ؟؟؟
آیــا بــا ایــن طــرز برخــورد میتــوان انتظــار 
ــه  ــدون دغدغ ــجویان ب ــه دانش ــت ک داش
مطــرح  را  خــود  مطالبــات  و  مســائل 

ــد؟؟؟ کنن
ــا مســولین  ــرای صحبــت ب ــا همیشــه ب آی
ــا کــرد  ــه پ ــد جاروجنجــال ب دانشــگاه بای

؟؟؟
شــبیه اتفاقــی کــه در آذر مــاه ســال 

افتــاد. گذشــته 
بعــد ازمدتهــا جلســه ای بــا حضــور رئیــس 
ــا  ــزار میشــود ام ــن برگ دانشــگاه و معاونی
دریــغ از یــک اطاعیــه کــه دانشــجویان از 

ایــن اتفــاق مهــم بــا خبــر شــوند...
یــک عــده ای به نــام نماینــده دانشــجویان 
حضــور و فرصــت ســوال کــردن پیــدا 
میکننــد و تنهــا مســائل حزبــی -جناحــی 

ــد... خــود را مطــرح میکنن
اینهــا و دههــا ســوال دیگــر ذهــن مــن را 
مشــغول کــرده اســت و همچنــان در پــی 

جوابشــان هســتم.

)در پــی اقــدام مرکــز مشــاوران برای مشــاوره دوســتان مشــروطی(
"امــدی.... هــا  تــرم  مــرگ"  بعــداز  و  دارویــی  نــوش 

مشــروطی هــای عزیــز باز هم مــورد عنایت دوســتان مشــاوره واقع 
شــدید. نامتــان را بر تارک دانشــکده هاتان زده اند. چه ســعادتی.... 
چــه ســعادتی... اصــا هــم بــه فکــر مــان خطــور نمــی کــرد ایــن 
گونــه شــما را یــاری بدهنــد . چــراغ خامــوش، چــراغ خامــوش ....

ــما را  ــتند. ش ــما هس ــی ش ــر خوردگ ــر س ــه فک ــد ب ــی بینی م
ــه  ــود صحن ــه ن ــل برنام ــد مث ــد. میخواهن ــرده ان ــوش نک فرام
ــا  ــا خط ــد ببینیدکج ــان بدهن ــدنتان را نش ــروط ش ــته مش اهس
ــد. ــده نباش ــش زن ــوم پخ ــی ش ــحال م ــه خوش ــد. البت ــرده ای ک

در ایــن راســتا یــک دانشــجو دل ســوخته از آتــش مشــروطی از 
مــن خواســت یــک بیــت شــعر کــه از قضــا از خودشــان تــراوش 
ــن  ــه ای ــاب ب ــت خط ــوع اس ــن موض ــت کار ای ــد و راس نمودن
مشــاوران خســته دل بخوانــم کــه آن بیــت بــه شــرح زیــر اســت  :
چــرا حــاال  ولــی  قربانــت  بــه  جانــم  آمــدی 
آمــدی  " هــا  تــرم  مــرگ"  از  بعــد  و  دارویــی  نــوش 

البتــه بنــده بــه ایــن  
کــه  مشــروطی  عزیــز 
بــه زعــم مــن، عــاوه 
بــر دل اعضــای دیگــر 
دچــار  نیــز  شــان 
ــت،  ــده اس ــوختگی ش س
ــردم  ــرض ک ــه ع ــر چ ه
بهــم  مصــرع  دو  ایــن 
نمــی خورنــد ولــی در 
کتــش نرفــت کــه نرفــت 
فهمیــدن  برابــر  ودر 
ــت  ــوع مقاوم ــن موض ای
زیــادی  هــای  ودالوری 

از مرکــب علــم  بنــد را مجــاب کــرد  . کــه  ابــراز داشــت 
ســوار  ایشــان  شــیطان  خــر  بــر  شــده،  پیــاده  وادبیــات 
. باشــد...  کــرده  ادا  را  مطلــب  حــق  امیــدوارم  شــوم. 

نوش دارویی و بعد از مرگ ترم ها آمدی...



فحش اگر بدهند، آزادی بیان است! جواب اگر بدهی، بی فرهنگی!

سوال اگر بکنند، آزاد اندیشند ! سوال اگر بکنی، تفتیش عقاید است!

تهمت اگر بزنند، درجستجوی حقیقتند! جواب اگر بدهی، دروغگویی !

مسخره ات بکنند، انتقاد است! جواب اگر بدهی، بی جنبه ای!

اگر تهدیدت کنند، دفاع کرده اند! اگر ازعقایدت دفاع کنی، خشونت طلبی!

»حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم«

»شهید آوینی«

کوروش، آسوده بخواب که ما بیداریم...

این قسمت: خانه های فحشا
وابســتگی حکومــت پهلــوی بــه دولــت هــای غربــی 
ــه وابســتگی هــای نظــام حکومتــی محــدود نشــد  تنهــا ب
ــت و  ــز در برگرف ــه را نی ــی جامع ــوالت فرهنگ ــیر تح و س
بــه تدریــج بــه نشــر الگــو هایــی در جامعــه پرداخــت کــه 
ــه  ــا فرهنــگ اســامی درآمیخت ــران کــه ب ــرای مــردم ای ب
ــج فحشــا و فســاد  ــد تروی ــود. مانن ــل هضــم نب ــد قاب بودن
کــه دیگــر جزئــی الینفــک از زندگــی حاکمــان شــده بــود.

آمــار و ارقامــی کــه هــم اکنــون دربــاره تعــداد مراکز فســاد 
ــکوهای آن  ــا و دیس ــاره ه ــا و کاب ــه ه ــا و قمارخان و فحش
زمــان وجــود دارد در مقایســه بــا ســایر نهادهــای فرهنگــی 
مثــل کتابخانــه هــا و مراکــز تفریحــی ســالم مثل ورزشــگاه 
هــا و… آمــاری شــگفت انگیــز اســت.  وجــود دیســکوهای 
ارزان قیمــت در نقــاط مختلــف شــهر ســبب شــده بــود کــه 
جوانــان بســیاری در ســطوح مالــی مختلــف وقــت زیــادی 
ــدازی  ــد. راه ان ــپری کنن ــود را در آن س ــب خ از روز و ش
ایــن مراکــز بــه طــور رســمی بــه عنــوان مراکــز تفریحــی 
گاهــا بــا بودجــه فرهنگــی و ســرمایه دربــار پهلــوی دقیقــا 
ــود.  ــور ب ــوان کش ــه ج ــاد در جامع ــتر فس ــرک بیش مح
یکــی از مظاهــر ایــن مراکــز خانــه هــای فحشــا بــود کــه 

بــه وفــور در ســطح 
ــد.  ــده میش ــور دی کش
در  نیــز  تهــران  در 
محلــه هایــی همچــون 
شــهرنو و اللــه زار در 
مراکــز  ایــن  قالــب 
فعالیــت  مشــغول 
گرداننــدگان  بودنــد. 
ایــن مراکــز زنــان و 

ــراء و قصبــات دور افتــاده  دختــران بخــت برگشــته را از ق
ــد  ــی ربودن ــا م ــد و ی ــی فریفتن ــا م ــا ی ــهر ه ــی ش و حت
ــد و  ــی کردن ــذب م ــف ج ــای مختل ــیوه ه ــه ش ــا ب و ی
ــرار  ــگذران ق ــراد خوش ــار اف ــا در اختی ــکان ه ــن م در ای
ــدند  ــا می ش ــه ه ــن خان ــه وارد ای ــی ک ــد. زنان ــی دادن م
ــوده  ــه فرس ــال ک ــر دو س ــا حداکث ــال ی ــک س ــس از ی پ
می شــدند و دیگــر قــادر بــه جلــب مشــتری نبودنــد 
توســط سردســته ها رانــده شــده و بــه کوچــه  پــس 
ــرا  ــی و اکث ــای هروئین ــن فاحشــه ه ــه مام ــی ک کوچه های
ــد. ــاه می بردن ــود پن ــی ب ــای مقاربت ــه بیماری ه ــوده ب آل

در اردیبهشت 91 بود که عبدالرضا شیخ االسامی به صراحت عنوان کرد که تعداد 
بیکاران لیسانس در کشور ده برابر زیر دیپلم هاست.

این حرف یعنی این که در کشور ما بازار اشتغال به شکلی درآمده است که 
هرچقدر فرد تحصیات باالتری داشته باشد، احتمال بیکارشدنش هم باالتر 

می رود.
محمد فرهادی به مهر گفت: میانگین بیکاران در میان فارغ التحصیان باالتر از 
میانگین کشور است و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز در سال های 

آینده به تعداد بیکاران اضافه می شوند

یکــی از عمــده انتقاداتــی کــه بــه نظــام آمــوزش عالــی کشــور می شــود، افزایــش 
کمــی دانشــجویان بــدون نــگاه بــه ارتقــای کیفیــت آمــوزش عالــی اســت. افزایش 
پذیــرش دانشــجویان در دانشــگاه هــا و مــن جملــه در دانشــگاه شــاهرود در کنــار 
ــر جــای گذاشــته اســت .  ــرات مخــرب بســیاری در جامعــه ب ــی هایــش اث خوب
ایــن رونــد بــه قــدری ادامــه پیــدا کــرده کــه افزایــش پذیــرش دیگــر تنهــا در 
ــام آور را  ــای سرس ــش ه ــا افزای ــت و م ــده اس ــدود نش ــی مح ــع کارشناس مقط
ــاهد  ــز ش ــری نی ــد و دکت ــی ارش ــع کارشناس ــته در مقاط ــای گذش ــال ه در س
ــته های  ــری در رش ــجویان دکت ــداد دانش ــمار تع ــش پرش ــن افزای ــم. همی بوده ای
مختلــف، بــدون آن کــه بــه آینــده شــغلی آنهــا نــگاه شــود و بــدون آن کــه ســعی 
شــود کیفیــت و کمیــت آمــوزش عالــی، همــگام بــا یکدیگــر رشــد کننــد، باعــث 
شــده کــه حــاال بــا انبوهــی از دانشــجویان دکتــری روبــه رو باشــیم کــه شــغلی 
بــرای آنهــا تعریــف نشــده اســت. حتــی برخــی از فارغ التحصیــان دکتــری هــم 
ــس در دانشــگاه ها برخــوردار  ــا تدری ــازار کار ی ــرای حضــور در ب از ســواد الزم ب

دکتــرای  صرفــا  و  نیســتند 
ــتند.  ــت هس ــه دس ــدرک ب م
ایــن روزهــا هــرم آمــوزش 
عالــی بــه شــکلی درآمــده 
مــدرک  دیگــر  کــه  اســت 
آن  کارشناســی،  و  کاردانــی 
اعتبــار گذشــته را نــدارد و 
تقریبــا بــه شــکل مدرکــی 
اســت  درآمــده  عمومــی 
ــد،  ــی اراده کن ــر کس ــه ه ک
دانشــگاه  وارد  می توانــد 
بگیــرد. لیســانس  و  شــود 
شرایط طوری شده است که 

درس خواندن در مقاطع 
باالتر دانشگاهی، برای 

خیلی ها بیشتر شبیه کاری 
شده است که هر چه باشد از 

بیکاری بهتر است.
یعنی خیلی از دانشجویان مقطع کارشناسی ـ بخصوص دانشجویان دختر ـ با 

خودشان فکر می کنند به جای آن که در خانه بنشینند و بیکار بمانند، بهتر است 
که حداقل تاش کنند تا در مقطع ارشد و دکتری قبول شوند تا بتوانند با داشتن 

مدرک تحصیلی باالتر، آینده شغلی بهتری داشته باشند.

دانشگاه، یا 
خط تولید انبوه 

بیکار!!!؟؟؟

آن جایــی کــه مکاتــب نقــش 
ابــزار را در زندگــی بشــر ایفــا 
ــدگاری  ــاس مان ــد، اس میکنن
ایدئولــوژی،  و  مکتــب  هــر 
پویایــی و کارامــدی آن اســت. 
تقریبــا 1400 ســال اســت که 
اســام محمــدی)ص( پایــه 
گــزاری شــده و علیرغــم تمــام 
ــه از  ــی ک ــای های ــمنی ه دش
ــرت(  ــل هج ــان اوان)ماقب هم
ــوز  ــروع شــده و هن ــروع ش ش
ــط کاری  ــه دارد و غل ــم ادام ه
هــای  کاری  اشــتباه  و  هــا 

امــت اســام، توانســته نفــس بکشــد. اساســاً مکاتــب پویــا 
آنهایــی هســتند کــه توانســته انــد نیــاز جوامــع بشــری را 
تامیــن کننــد و آنــگاه کــه نتوانســته انــد حــذف شــده انــد.

مــن در ایــن مقالــه ی کوچــک میخواهــم اصلی تریــن دلیل 
مانــدگاری و مهمتــر از آن پیدایــش اســام را بررســی کنــم.  
مبنــای وجــودی تمــام ادیــان آســمانی و بالتبــع فلســفه ی 
ــوده اســت. ولــی  ــرای بســط توحیــد ب تمــای بعثــت هــا ب
ــن  ــته، اولی ــود نداش ــد وج ــد توحی ــه ی رش ــون زمین چ
قــدم انبیــا زمینــه ســازی بــوده اســت. ایــن زمینــه ســازی 
همــان همــوار کــردن و بســتر ســازی بــرای  رشــد درخــت 
توحیــد اســت وبــر همیــن اســاس تمامــی انبیــا بــه دنبــال 
برقــراری قســط و عــدل برآمــده انــد و بــه جرئــت میتــوان 
مدعــی بــود کــه عمــر انبیــا بــه برقــراری عدالــت گذشــته 
ــرات عدالــت در جامعــه ای پدیــدار گشــته،  ــگاه کــه اث وآن
آن جامعــه بــه ســمت توحیــد قــدم برداشــته اســت. بلــه؛ 
ایــن همــان اختــاف فــازی اســت کــه مکاتــب روحانــی را 

از مکاتــب ســاخته بشــر جــدا میکنــد. ایــن عدالــت همــان 
ــه  ــان را ب ــه محروم ــت ک ــه ای اس ــه و جازب ــاس دافع اس
ــل  ــی دردان را تحم ــی دردی ب ــد و ب ــود میکش ــمت خ س
نمیکنــد. ایــن عدالــت همــان مــرز و تــار مویــی اســت کــه 
صــراط مســتقیم را از الباقــی صــراط هــا جــدا میکنــد. بــر 
اســاس همیــن بنیــه فکــری اســت کــه اســام بــی دردی، 
ــاد  ــرای ایج ــه ب ــامی ک ــان اس ــا هم ــض ی ــام تبعی اس
عدالــت نمیجنگــد را میتــوان اســامامریکایی نــام داد.

ــی  ــی یعنــی اســامی کــه هیــچ جواب ــن اســام امریکای ای
بــرای ظالــم نــدارد. بالتبــع مــا زیــارت عاشــورای امریکایــی، 
بســیجی امریکایــی، حــزب اللهــی امریکایــی و دعــای کمیل 
امریکایــی هــم داریــم. مــن نمیدانــم دعــای کمیلــی کــه به 
اقتــدای حضــرت علــی نباشــد میخواهــد چــه دردی از مــا 
دوا کنــد. مــن نمیدانــم گریــه ای کــه بــرای مصائــب امــام 
ــه  ــه اقتــدای حضــرت نباشــد چگون ــی ب حســین باشــد ول
ــدام  ــخ، ک ــای تاری ــد؟ کج ــازی بکن ــت آدم س ــن اس ممک
ــی  ــان زمان ــرده؟ هم ــه انســان ســازی ک ــن گون ــر ای پیامب
ــه خــون میغلتیــد، خیلــی  ــگاه ب کــه امــام حســین در قتل
ــا  ــاز ب ــال راز و نی ــان در ح ــی آن زم ــلمانان امریکای از مس
خــدا بودنــد. و ایــن تاریــخ همــان طــور تکــرار شــونده جلــو 
ــم  ــه آزمایــش مــا رســیده)اگر ظلــم ظال ــا وقــت ب آمــده ت
مختــص بــه یــک زمــان خــاص اســت، کربــا هــم همینطور 
اســت(. حــال مــا بیاییــم ریشــو تریــن و اســامی تریــن فرد 
دانشــگاهمان هــم باشــیم، اگر عاشــورایی نباشــیم)امریکایی 
ــی  ــیم یعن ــت نباش ــراری عدال ــال برق ــه دنب هســتیم(اگر ب
عمــل مــا معلــوم نباشــد کــه در کــدام طــرف همــان تــار 
مویــی کــه قبــا اشــاره کــردم قــرار دارد،پــس چــه فایــده؟

عدالتخواهی، مرز بین اسالم آمریکایی 
و اسالم عاشورایی
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